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Μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση*1 - Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

 Η σχολική αποτυχία οφείλεται σε μία σειρά

από ενδογενείς ή/και εξωγενείς παράγοντες.

 Η έρευνα σχετικά με τον εντοπισμό, την

καταγραφή και το χαρακτηρισμό των

αναπηριών και των εκπαιδευτικών αναγκών

αλλάζει διαρκώς, σύμφωνα με την

επιστημονική έρευνα, αλλάζοντας τους

ορισμούς και τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Λόγου χάριν, το 1896, ο Δρ. Pringle-Morgan ήταν ο πρώτος που

περιγράφει την κατάσταση της δυσλεξίας και της δυσκολίας ανάγνωσης, όπως την ξέρουμε σήμερα, και την

ονόμασε ‘Congenital Word Blindness’. Έναν αιώνα μετά: Μερικοί θεωρούσαν ότι υπάρχουν διαφορετικοί

υπο-τύποι «μέσα στη δυσλεξία» (λ.χ. orthographic, surface, phonological, dysphonetic, dyseidetic) ενώ άλλοι

περιλαμβάνουν τα φωνολογικά ελλείμματα επεξεργασίας κ.ά. Το 1994 στο DSM-IV συναντάμε ‘χωριστές’

διαγνώσεις (δλδ: της διαταραχής ανάγνωσης, της διαταραχής των μαθηματικών, της διαταραχής της γραπτής

έκφρασης και της διαταραχής εκμάθησης που δεν προσδιορίζονται αλλιώς,) ενώ το 2013 στο DSM-5

«συνενώθηκε» η κατηγορία σε μία νέα ενιαία, αυτή της ειδική διαταραχή στη μάθηση (Specific Learning

Disorder), παρέχοντας λεπτομερείς προσδιοριστές για τους τομείς της ανάγνωσης, των μαθηματικών και της

γραπτής έκφρασης.

 Η ειδική εκπαίδευση (και επομένως ο όρος "ειδικές εκπ/κές ανάγκες") αφορά μια ειδικά σχεδιασμένη και

ολοκληρωμένη πρακτική διδασκαλίας & αξιολόγησης με βάση την έρευνα και συναφείς υπηρεσίες σε

μαθητές με δυσκολίες & αναπηρίες. Η ειδική εκπαίδευση έχει να κάνει με μαθητές σε ξεχωριστές ειδικές

τάξεις ή/και ειδικά σχολεία. Από την άλλη πλευρά, η συνεκπαίδευση είναι μια πρακτική που εμπλέκει όλα τα

ενδιαφερόμενα μέρη (μαθητές, οικογένειες, εκπαιδευτικούς, κοινότητα) για να δημιουργήσουν σχολεία με

επίκεντρο την πλήρη συμμετοχή όλων των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία*2. Η φιλοσοφία της

συμμετοχικής εκπαίδευσης βασίζεται στη δήλωση της Σαλαμάνκα για την εκπαίδευση ειδικών αναγκών

(UNESCO 1994) και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΟΗΕ 2007).

 Σημειώνεται πως οι συναισθηματικές δυσκολίες τείνουν να υποτιμούνται, να αγνοούνται και να

θεωρούνται προσωρινές. Αντιθέτως, αυτές οι δυσκολίες είναι επίμονες, σιωπηλές και μακροχρόνιες. Το

συναίσθημα οργανώνει τις κινήσεις, ενισχύει ή μετριάζει τη σκέψη και ‘τακτοποιεί’ τη μάθηση των μαθητών.

«Το συναίσθημα είναι θεμελιώδες για τη μάθηση». Τα συναισθήματα επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή

διαδικασία καθώς έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τις γνωστικές επεξεργασίες. Πληροφορίες με

ισχυρό συναισθηματικό περιεχόμενο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποθηκευτούν μόνιμα στον εγκέφαλό

μας. Η έντονη ανησυχία (άγχος της επίτευξης), η οικονομική κρίση, ένα διαζύγιο, μια ασθένεια (απειλητική

για τη ζωή), η θλίψη κλπ., έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο συναίσθημα του μαθητή και, συνεπώς, στη

μάθησή του.

*1 Δείτε http://wp.me/p3oRiZ-oQ

*2 Hornby G. (2014) Inclusive Special Education, Evidence-Based Practices for Children with Special Needs and Disabilities, ISBN 978-1-

4939-1483-8, DOI 10.1007/978-1-4939-1483-8, Springer
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 Η Ελλάδα το 2012 κύρωσε (με το Νόμο 4074/2012, ΦΕΚ 88/Α/11-4-2012*3) τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των

ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με

αναπηρίες. Εκεί διαβάζουμε:

 «Αναγνωρίζοντας ότι η αναπηρία είναι μία εξελισσόμενη έννοια και ότι η αναπηρία προκύπτει από την

αλληλεπίδραση μεταξύ των εμποδιζόμενων προσώπων και των περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων

συμπερισφοράς που παρεμποδίζει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση

βάση με τους άλλους» (σελ. 2634)

 «Αναγνωρίζοντας επίσης ότι οι διακρίσεις κατά οποιουδήποτε προσώπου, βάσει αναπηρίας, αποτελούν

προσβολή της εγγενούς αξιοπρέπειας και αξίας του ατόμου» (σελ. 2634)

 «Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας,

συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων, η μή

διάκριση, η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία, ο σεβασμός της διαφοράς και

η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας, η

ισότητα ευκαιριών, η προσβασιμότητα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο σεβασμός των

εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με

αναπηρίες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.» (σελ. 2639-40)

 «Αναγνωρίζοντας περαιτέρω την ποικιλομορφία των ατόμων με αναπηρίες» (σελ. 2634)

 «εύλογη προσαρμογή σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οπο οποίες

δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μία συγκεκριμένη περίπτωση,

προκειμένου να διασφαλιστούν, για τα άτομα με ανααπηρίες, η απόλαυση ή η άσκηση, σε ίση βάση με τους

άλλους. Όλων των ανθρώπινων διακαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών» (σελ. 2639)

 «καθολικός σχεδιασμός σημαίνει το σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών

που θα μπορούν να χρησιμοποιοηθούν από όλους τους ανθρώπους, στη μεγαλύτερη δυνατή έκατση, χωρίς

ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού [...]» (σελ. 2639)

 «Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, το συμφέρον του παιδιού είναι πρωταρχικής

σημασίας» (σελ. 2644)

*3 συμπληρωματικά δείτε και Ν.4488/2017, ΦΕΚ 137/Α/13-9-17
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 Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) είναι εγγενείς και δια βίου σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες αποτελούν

ανομοιογενής ομάδα διαταραχών και (πιθανά) οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού

συστήματος. Μπορεί να «συνυπάρχουν» περισσότερες από μία δυσκολίες (συνοσηρότητα). Γίνονται

πρόδηλες με την απόκλιση ανάμεσα στην νοητική ικανότητα και τη μαθητική επίδοση, αποκλείοντας

παράλληλα άλλες αιτίες (ελλιπής φοίτηση, πολιτισμική αποστέρηση, νοητική καθυστέρηση, προβλήματα

όρασης, προβλήματα ακοής, κ.λπ.)*4.

“Η επαναλαμβανόμενη σχολική αποτυχία που βιώνουν οι μαθητής με ΜΔ τους οδηγεί στην πεποίθηση ότι η

νοητική τους ικανότητα είναι πολύ χαμηλή και ότι η προσπάθειά τους είναι άχρηστη και μάταιη. Συνεπώς δέν

προσπαθούν ιδιαίτερα σκληρά να επιτύχουν, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες συνεχόμενης αποτυχίας.

Αυτό ενισχύει με τη σειρά του την πίστη των μαθητών με ΜΔ ότι οι νοητικές τους ικανότητες είναι εξαιρετικά

χαμηλές, εγκαθιδρύοντας ένα φαύλο κύκλο ματαίωσης, αρνητικών συναισθημάτων και αποτυχίας. Οι

μαθητές με ΜΔ αποδίδουν περισσότερο την αποτυχία τους στη χαμηλή τους ικανότητα και λιγότερο στην

ανεπαρκή προσπάθεια.”*5

 (Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199/2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή

στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Κεφ. Α΄, άρθρ.1 (Έννοιες-Σκοπός)) και «Η ΕΑΕ, όπως και η

γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και

δωρεάν εκπαίδευσης.» (άρθρ.2, παρ.1, ). [...] Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ)

δύνανται να φοιτούν: (Άρθρ. 6 – Φοίτηση,§ 1γ)αα))

[...] Επιπλέον, «κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα,

ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα

είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους.» (Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2008) άρθρ.2,

παρ.3)

*4 Παντελιάδου Σ., Μπότσας Γ. (2007) ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, Βόλος,

http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_A.pdf

*5 Παντελιάδου Σ., Περιγραφή ΑΜΔΕ, σελ. 10-20
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 Τα μαθήματα στο Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) σκοπό έχουν τη συστηματική στήριξη των μαθητών από

εξειδικευμένο εκπαιδευτικό {ΦΕΚ 1319/Β/10-10-2002, Β΄, §1α)}, ώστε να υπάρχει συνέχεια και σύνδεση με το

πρόγραμμα της τάξης τους, ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του {ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007, Α΄ §3}.

Τροποποίηση, προσαρμογή, εξατομίκευση {ΦΕΚ 1319, τ.Β΄, 10.10.200, Β΄, § 2} και διαφοροποίηση της

διδασκαλίας {ΦΕΚ 24/Β/30-01-2013, Άρθρο 39, §4ε)ββ)} αποτελούν «καθημερινές πρακτικές» στο ΤΕ. «Σκοπός

των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ΕΕΑ ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Ο εκπ/κός του ΤΕ υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία με τους

εκπ/κούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών,

καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπ/κού υλικού και του εκπ/κού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε

ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπ/κές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο

στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους» {ΦΕΚ 21/Α/21-

2-2016, Άρθρο 82,§5}.

Στοχεύοντας στην σύνδεση του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος σε περιεχόμενο και τρόπο

υλοποίησης (ή σε δράσεις συνεκπαίδευσης {ΦΕΚ 3561/4-11-2016, Απόφαση 2}), μπορεί να λάβει χώρα και

συνδιδασκαλία {ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007, Α΄ Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης, § 3} ή εξατομικευμένη υποστήριξη

από τον εκπ/κό του ΤΕ εντός της τάξης και σε λειτουργική ενότητα με την τάξη {ΦΕΚ 1319/Β/ 10.10.2002, Β΄, §

3 γ) & ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016, Άρθρο 82, §5}. Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στο ΤΕ έχουν

από κοινού τόσο ο δάσκαλος της τυπικής τάξης του μαθητή και ο εκπ/κός του ΤΕ {ΦΕΚ 1319/Β/ 10.10.2002, Β΄, §

4}.
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 Κατάταξη Hattie (2017). Tα ευρύματα 1.400 μετα-αναλύσεων, 80.000 μελετών που αφορούν 300

εκατομμύρια φοιτητές, σχετικά με το τί λειτουργεί καλύτερα στην εκπαίδευση*6. Παρακάτω ορισμένοι

παράγοντες και το εκτιμώμενο μέγεθος της επίδρασής τους στην μάθηση.

1.57 συλλογική αποτελεσματικότητα των εκπ/κών
1.27 ανταπόκριση στην παρέμβαση
0.90 αξιοπιστία των εκπαιδευτικών
0.86 στρατηγικές μεταβίβασης
0.79 πρακτική
0.77 προσπάθεια
0.77 παρεμβάσεις για μαθητές με μαθ. ανάγκες
0.75 αξιολόγηση και ανασκόπηση
0.68 μέθ. επίλυσης προβλήμαος (problem-solving)
0.60 μετα-γνωσιακές στρατηγικές μαθ.
0.72 αναζήτησης βοήθειας από μαθ.
0.62 παρεμβάσεις για την συμπεριφορά εντός τάξης
0.52 σχέση δασκάλου-μαθητή
0.53 συνεργατική vs ανταγωνιστική μάθηση
0.55 συνεργατική vs ατομική μάθηση
0.56 συγκέντρωση / επιμονή / εμπλοκή
0.53 αλληλοδιδακτική μέθοδος
0.48 αρχική/διαμορφωτική αξιολόγηση
0.43 προσδοκίες των εκπαιδευτικών
0.42 χρήση τεχνολογίας στη γραφή
0.40 δραστηριότητες εκτός τάξης (outdoor)
0.40 διερευνητική μάθηση (inquiry based)

Οι παράγοντες αυτοί έχουν την δυνατότητα να

επιταχύνουν τα επιτεύγματα των μαθητών

0.40

0.37 χρήση κινητών τηλ.
0.35 (ηλεκτρ.) παιχνίδια / προσομοιώσεις
0.33 χρήση τεχνολογίαςστα μαθηματικά
0.30 δραστηριότητες εκτός ωραρίου (extra-curricular)
0.29 χρήση τεχνολογίας στην ανάγνωση
0.23 χρήση τεχνολογίας στις φυσ. επιστημες
0.29 εργασία για το σπίτι
0.29 διαδικτυακά και ψηφιακά εργαλεία
0.26 χρήση PowerPoint
0.22 audio/visual
0.16 ατομική χρήση λάπτοπ
0.04 χιούμορ

Οι παράγοντες αυτοί το πιθανότερο είναι να

έχουν μικρή θετική επίδραση στα επιτεύγματα

των μαθητών

0.00

-0.05 έλειψη ύπνου
-0.16 στόχοι απόδοσης
-0.20 αποβολή
-0.34 αλλαγή σχολείου
-0.36 κατάθλιψη
-0.49 βαρεμάρα
-0.90 ΔΕΠ-Υ

Οι παράγοντες αυτοί το πιθανότερο είναι να

έχουν αρνητική επίδραση στα επιτεύγματα των

μαθητών

6 Δείτε https://us.corwin.com/sites/default/files/250_influences_10.1.2018.pdf και https://www.visiblelearningplus.com


	



